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This newspaper is made for and 

by inhabitants of Nieuwland. The 

paper informs you about activities, 

important events and the people 

that live here. Please ask someone 

to translate the articles for you.

Bu gazete Nieuwland sakin-

leri tarafından düzenlenip yine 

semt sakinlerine yönelik olarak 

yayınlanıyor. Gazete mahalledeki 

faaliyetler, önemli olaylar ve burada 

oturanlar hakkında bilgiler veriyor. 

Bu bilgileri size çevirmeleri için  

birinden rica edin. 
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Minister bezoekt Nieuwland
Op 2 november bracht minister Dekker van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer een werkbezoek aan Schiedam. 
Met de bus gingen de ongeveer vijftig genodig-
den naar Nieuwland. Eerst naar het gebied rond 
de voormalige Goeman Borgesiuslaan waar 
‘Nieuwe Tuinen’ gebouwd wordt en daarna naar 
Schuttersveld. De minister sprak in het clubhuis 
met een aantal bewoners over hun ervaringen 
met de wijkvernieuwing. Zij was bijzonder geïn-
teresseerd in de activiteiten voor bewoners. 
Daarna ging de bustocht verder naar Groenoord.

De minister gaf aan dat zij onder de indruk is van 
alle inspanningen in Nieuwland. De bewoners 
zijn  betrokken bij de vernieuwing en werken 
goed samen. Het project ‘Nieuwe Buren’ is een 
voorbeeld voor andere wijken. Dekker zei dat ze 
van plan is om 
nog een keer 
in Schiedam te 
komen kijken. ■

Begin september vond in het Theater aan de Schie een geslaagde bijeenkomst plaats. In het kader van tien jaar 
Stedelijke Vernieuwing in Schiedam lieten bewoners, de gemeente en Woonplus op deze manifestatie zien wat er 
inmiddels allemaal bereikt is in Schiedam. Door Ton Dijkshoorn

Schiedam laat het zien!

In een decor van Nieuwlandkunst en kraampjes met 
informatie over activiteiten, presentaties, wijkkran-
ten, projecten en – niet te vergeten – multiculturele 
hapjes, konden de aanwezigen de sfeer proeven van 
tien jaar Stedelijke Vernieuwing in Schiedam. Aan de 
hand van door bewoners gemaakte foto’s, leidde Ger 
van ’t Hof (bekend van onder andere TV Rijnmond) 
het publiek door het gevarieerde programma van 
sprekers en entertainment. Zo vertelden Riet Putters 
en Nel Bootsman, die beiden al jaren in Nieuwland 
wonen, hoe hun Nieuwland in de loop der jaren ver-
anderd is. Ook Alison Martis droeg zijn steentje 
bij door een aantal gedichten voor te dragen. Het 
entertainment-gedeelte kwam voor rekening van 
‘Different’, drie jonge van oorsprong Albanese rap-
pers uit de wijk Groenoord.

Discussie
Niet alleen de bewoners, maar ook ‘professionals’ 
die in hun beroep te maken hebben met de stedelijke 
vernieuwing in Schiedam kwamen aan bod. Op basis 
van toespraken van onder andere Karin van Dreven 
(directeur-bestuurder van Woonplus) en wethou-
der Henk Jan Habermehl en een aantal stellingen,  
volgde er een discussie met de zaal. Dit leidde tot de 
volgende conclusies en aanbevelingen:

• Stedelijke vernieuwing gaat niet alleen over sloop, 
 nieuwbouw en renovatie. Ook de sociale kant is 
 belangrijk. Er moeten activiteiten blijven plaats-
 vinden om bewoners prettig met elkaar te laten 
 samenleven.
• Hoe meer betrokkenheid van bewoners, hoe groter 
 het succes bij het ‘vernieuwen’ van Nieuwland.
• Het is belangrijk om het tempo hoog te houden bij 
 het uitvoeren van de verbeterplannen 
• Standaardoplossingen bestaan niet; elke wijk is 
 immers anders.
• Samenwerking, een sociale aanpak en het bieden 
 van perspectief zijn dé sleutelwoorden.

Het voorlopige resultaat in Schiedam geeft goede 
hoop voor de toekomst: er is een betere, sociale 
balans in de diverse wijken, een gevarieerd woning-
aanbod en verbeterde woningen waarin het plezieri-
ger wonen is. De gemeenschappelijke conclusie was 
dan ook dat het in Schiedam zo slecht nog niet gaat. 
Reden genoeg om deze bijeenkomst af te sluiten met 
een swingend optreden van een Antilliaanse brass-
band.  

 ■
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Culturele diversiteit 

✓ Nieuwe bewoners wegwijs maken in de wijk/ 
 project Nieuwe Buren

✓ Nieuwland organiseert de Zomerparade in 
 Schiedam (en doet mee aan het Zomercarnaval 
 in Rotterdam)

✓ Trapveldje MCM de Grootstraat 

✓ Nieuwland ontmoet andere culturen; een 
 multicultureel festival (Nieuwland Festival)

Nieuwland Mobiel
✓ Ouderennetwerk opzetten/ project ‘Samen 
 doen’

✓ Begeleiding van ouderen in sloopgebieden 

✓ Veiligheid in en rond metrostations

✓ Centrale satellietschotels Schuttersveld

Levensruimte
✓ Buurtpreventieproject o.l.v. de wijkpolitie

✓ Skatebaan - Nieuwlandpark/Vlaardingerdijk 

✓ Black Pearls - babbelbox voor meiden

Samen zijn
✓ Kunstpuntcom (kunstproject voor kinderen, 
 zie ook de kinderpagina in deze krant)

✓ Oud helpt jong en andersom

✓ Het Meesterwerk: verbeteren schoolomgeving 
 voor school en buurt

✓ Vernieuwingsproject Speeleiland 
 (geopend in oktober 2003)

✓ Samen sporten in Nieuwland 

✓ Speelplek Van Hogendorpstraat 

✓ Programma zelforganisaties in buurtcentra

Nieuwland in orde
✓ ‘Van geel naar wit licht’ (straatlicht is in 
 veel buurten vervangen)

✓ Toezichthouders bekend

✓ Actieprogramma Schoon, Heel en Veilig

✓ Moeders voor een veilige buurt

✓ Project Schone Wijken : 
 Woonomgeving Schaepmansingel e.o.

✓ Holle Bolle Beer

✓ Leefbaarheidsprojecten

Durf
✓ Communicatiebureau Nieuwland 

✓ Wijkkrant: Nieuwland Nieuws

✓ Ouderkamer (ouders en kinderen werken 
 samen aan school en wijk)

✓ Buurtprofielen 

Nieuwland aan Zet 
Projecten voor de leefbaarheid

Bewoners van Nieuwland hebben samen met 
professionals projectvoorstellen gedaan om de 
leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Sommige 
projecten zijn al voltooid, andere zijn net van 
start gegaan of nog in voorbereiding.

✓= project in voorbereiding  
✓= project gestart 
✓= project voltooid

Nieuwland Aan Zet voorbij
Nieuwland gaat verder!
In maart werd tijdens de ‘Nieuwland Safari’ officieel het tijdperk van 
Nieuwland Aan Zet afgesloten (zie Nieuwland Nieuws nummer 15). Betekent 
dit nu ook dat alle activiteiten en projecten zijn gestopt? Wat gebeurt er 
met bijvoorbeeld ‘Buurtbemiddeling’, ‘Het Nieuwland Festival’, ‘Schoon, 
Heel en Veilig’, ‘Buurtpreventie’ en ‘Nieuwland Nieuws’? 

“Met Nieuwland Aan Zet zijn resultaten behaald 
waarmee we door kunnen gaan naar de volgende 
fase”, zegt Jayne Slot, wijkcoördinator Nieuwland 
van de gemeente. “De Nieuwland Aan Zet-pro-
jecten waren pas het begin; een nieuwe manier 
van samenwerken tussen bewoners, organisaties 
en de gemeente om de wijk te verbeteren. Ik zie 
de NAZ-jaren dus vooral als trainingsperiode: we 
hebben aan elkaar kunnen wennen en veel ideeën 
ontwikkeld en uitgewerkt. Nu zorgen we ervoor dat 
dit alles een vaste vorm krijgt. Aan de kadernota 
‘Wijkgericht Werken’ van de gemeente kun je ook 
zien dat de manier van werken van Nieuwland Aan 
Zet een bron van inspiratie is geweest!”

Blijvers
Een goed voorbeeld is volgens Jayne de samen-
werking van ‘Alle Tonen Aan Zet’ waaruit kort 
geleden de ‘Stichting Multicultureel Schiedam’ 
ontstond. “Ook veel andere projecten hebben 
een vaste plek gekregen in de wijk. Denk maar 
aan het Nieuwlandfestival, Buurtbemiddeling, 
Kunstpuntcom en Buurtpreventie. Verder is ‘Samen 
sporten in de wijk’ zeker een blijver. Je kunt dit dus 
ook eigenlijk geen projecten meer noemen. Het zijn 
vaste onderdelen van Nieuwland geworden. Tot slot 
zijn er nog verbeterprojecten die tijdens Nieuwland 
Aan Zet zijn afgerond, zoals bijvoorbeeld ‘Van geel 
naar wit licht’ of de centrale satellietschotels in 
Schuttersveld. 

Communicatie
Ook het Communicatiebureau Nieuwland en 
Nieuwland Nieuws staan in het activiteitenplan 
voor de komende twee jaar. Jayne: “Er gebeurt 
natuurlijk nog steeds heel veel in Nieuwland. 
Een aantal nieuwbouwprojecten is volop aan 

de gang. Ook lopen er nog Buurtplusprojecten, 
waarbij de woningen en de omgeving wordt opge-
knapt. Daarnaast blijven organisaties als bijvoor-
beeld Stichting Multicultureel Schiedam (SMS), 
Stichting Ouderenwerk, SWS en Woonplus natuur-
lijk van alles organiseren. Veel samenwerken en 
een goede communicatie over alle activiteiten blijft 
dus heel belangrijk! Misschien moeten we er wel 
naar streven om ook het communicatiebureau te 
behouden voor de communicatie rond de informatie 
en activiteiten van het nieuwe Wijk Overleg” 
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Nieuwe Communicatieadviseur

Nieuwland festival 2005
Het is alweer even geleden: het Nieuwland Festival. 

Ook deze derde editie, 
die plaats vond in september, 

was weer een groot succes!  
We laten daarom graag nog 

enkele foto’s zien.

Antilliaanse folklore dansgroep ‘Simia di nos tera’ in actie.

Nieuwland-vrijwilligers aan het werk

Met de hand gemaakte klompen

Het Hollandse Shanty koor ‘Overstag’ uit Brielle zingt zee-
mansliederen uit volle borst.

Opbouwwerker Ellen Bergwerff en Hassan Aissati geven een 
interview aan LOOK TV.

Communicatiebureau Nieuwland

Geopend op: dinsdag en donderdag
Inloop-uren: tussen 13:00 en 15:00 uur
  (Voor andere tijden graag een afspraak maken)
Adres:  Nieuwe Damlaan 760
Telefoon:  010 246 74 33
Email :  bureau.nieuwland@tiscali.nl

Sinds september heeft Communicatiebureau Nieuwland een nieuwe com-
municatieadviseur: Richard Hegeman. “Helemaal nieuw ben ik dus al niet 
meer”, zegt hij. “Natuurlijk was ik eerst druk met inwerken, want er gebeurt 
in Nieuwland wel heel erg veel! Inmiddels heb ik al veel actieve Nieuwlanders 
ontmoet en ben ik nu goed op de hoogte van wat er allemaal speelt in de wijk. 
Nog meer informatie is altijd welkom. Wie een verhaal heeft dat interessant is 
voor wijkgenoten, kan mij bellen, mailen of even langskomen. Voor vragen over 
activiteiten in Nieuwland, kunt u natuurlijk ook bij mij terecht!” Richard werkt 
slechts twee dagen per week voor het communicatiebureau. Toch is het volgens 
hem goed mogelijk om in die tijd het werk te doen: “Om te beginnen is er voor 

Nieuwland Nieuws een enthousiast redactieteam. Ik krijg dus hulp vanuit de 
wijk. Verder zal ik de communicatie van de evenementen in Nieuwland vooral 
achter de schermen ondersteunen. Dit betekent dat ik misschien niet bij alle 
activiteiten in de wijk aanwezig kan zijn. Dat vind ik wel jammer, maar een groot 
probleem lijkt me dat niet. Als ik de vorige nummers van Nieuwland Nieuws zo 
bekijk, dan hebben de bewoners en organisaties ervaring genoeg met het orga-
niseren van een goede actie!” 

Richard Hegeman
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Flats Damlaan aan renovatie onderhevig

Aan het einde van 
dit jaar start de 
bouw van ‘Over het 
Water’, de nieuwe 
woonwijk rond 
Parkweg Noord. 
De inrichting is 
geïnspireerd op 
Beatrixpark; veel 
groen en veel water. 
De naam verwijst 

ook naar de geschiedenis: uit de archieven blijkt 
dat Nieuwland in het verre verleden ook wel ‘over 
het water’ werd genoemd. Hoe gaat dit deel van 
Nieuwland eruit zien? We geven alvast een impressie.

Over het is een onderdeel van Nieuwland, maar 
tegelijkertijd een afzonderlijk wijkdeel, met water er 
omheen. Het woningaanbod wordt hier bijzonder en 
gevarieerd. Er worden ongeveer vijfhonderd nieuwe 
woningen gebouwd, waarbij hoogbouw en laagbouw 
elkaar afwisselen. Er komen eengezinswoningen en 
appartementen, zowel koop als huur. Voor senioren 
wordt een woonzorgcomplex gebouwd. Verder komen 

er eengezinswoningen en kadewoningen en voorziet 
de ‘Watertoren’ in luxe en comfortabele appartemen-
ten.

Twee fasen
Woonplus Schiedam en Proper Stok Woningbouw 
ontwikkelen de Over het water in twee fasen. In 
de eerste fase worden ruim tweehonderd wonin-
gen gebouwd, in vier deelprojecten: de Wintertuin, 
Watertoren, Mews en Kadewoningen. Naar verwach-
ting start de verkoop van de eerste woningen in 
februari 2006.

Meer informatie?
• Kijk op www.overhetwater.nl
• Het ‘Stedenbouwkundig Programma van Eisen’ 
van Parkweg Noord ligt bij het Communicatiebureau 
Nieuwland (Nieuwe Damlaan 760) ter inzage.

Doel van Buurtplus-projecten is het voldoen aan de diverse woonbehoeftes 
voor huidige en toekomstige bewoners en het creëren van een aantrekkelijke 
woonwijk. Zo moet een goed alternatief ontstaan voor bewoners die in de toe-
komst vanwege sloop hun huidige woning moeten verlaten. Bij deze aanpak 
worden de bewoners uitgenodigd om mee te denken over de invulling en uitvoe-
ring van het plan. Dat doen zij dan in een planteam tezamen met Woonplus en 
een architect. 

Bewoner aan het woord
Mevrouw Martina Lebbink is één van de bewoners van de Damlaan. Ze zit niet 
in een planteam, maar ze volgt de renovatiewerkzaamheden wel op de voet. De 
werkzaamheden dwingen haar zelfs om de voeten veel te gebruiken, omdat de 
liften en de liftschachten worden vervangen. Dan zit er niets anders op dan van 
’s morgens zeven tot ’s middags vier de trap te nemen: “Voor mij is dat geen 
bezwaar hoor, want ik ben goed ter been. Maar ik kan me voorstellen dat het 
voor andere flatbewoners een ongemakkelijk is. Loop maar eens met je zware 
boodschappentassen vier trappen op!” 

Verandering en verbetering
De voordeur in haar woning is reeds vernieuwd. “Er vallen je dan meteen din-
gen op hè,” zegt mevrouw Lebbink. “Wij hadden een beveiligingsstrip op de 
voordeur, die is nu weg. Er lag bij mij altijd een mat achter de voordeur, maar de 
deur is nu zo geplaatst dat de mat er niet meer achter past! Verbetering, maar 
toch ook verandering. De bergingsdeuren zijn inmiddels ook vervangen. Er is 
een berging omgebouwd tot stalling en oplaadplaats voor een scootmobiel. 

Eén sleutel
“De bergingsdeur is ook vervangen. Dat is praktisch, want nu zijn alle deuren 
met dezelfde sleutel te bedienen. De centrale hal en de entree zijn gesloopt en 
alles ligt open. Deze worden heringericht en uitgebreid en voorzien van glazen 
wanden. Ik moet me een weg banen door de puinhoop. Soms is dat zelfs een 
beetje gevaarlijk. Toen ik naar de kelderruimte wilde lopen langs opstapjes, put-
ten, loopplanken en gaten, viel ik warempel! Voor de deur is het niet veel beter. 
Een auto kan er niet worden geparkeerd. Op sommige plaatsen liggen spijkers, 
glasscherven en vooral veel puin. Ga ik met de fiets, dan moet ik een kleine 

behendigheidstest afleggen, om dit allemaal te omzeilen. Je hebt natuurlijk zó 
een lekke band! Gelukkig is het heiwerk voor de nieuwe entree klaar. Aan alles 
komt een eind, we krijgen er veel voor terug.” 

Meer informatie
Tot zover de renovatieperikelen van mevrouw Martina Lebbink. Het is precies 
zo als zij het verwoordt: “Aan alles komt een eind!” Het streven is om de werk-
zaamheden in het voorjaar van 2006 af te ronden. Bent u Damlaan-bewoner en 
hebt u vragen over de renovatiewerkzaamheden, bezoek dan het spreekuur, dat 
wordt gehouden in de woning aan de B. Honnerlage Gretelaan 325. 

Op woensdagmiddag in de even weken van 12.30 tot 14.30 uur staan projectop-
zichter Mark van de Graaf en Jane Brinkman, sociaal begeleidster Woonplus u 
graag te woord. 
Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met:
Ko Kooijman (hoofduitvoerder) tel: 010-473 93 18 
Mark van de Graaf (projectopzichter) tel: 010- 473 52 31

Martina Lebbink: Nu helemaal in de rommel, straks helemaal Buurtplus!

De Mews; grote 5- en 6-kamer eengezinswoningen met 
tuin en/of terras, met parkeerplaatsen voor de bewoners 
op het binnenterrein.

Over het Water
Een nieuwe woonwijk tussen park en stad

Het kan de Nieuwlander haast niet ontgaan:  de vier flats aan de Damlaan zijn op dit moment aan renovatiewerkzaamheden onderhevig. 
De renovatie gebeurt in het kader van ‘Buurtplus’. Dit is – naast sloop en nieuwbouw (herstructurering) en sociale wijkaanpak - één van de 
manieren waarop Schiedam de wijk aanpakt. Buurtplus betekent dat de woningen en de woonomgeving een nieuwe, frisse en vooral herken-
bare uitstraling krijgen. Leefbaarheid en veiligheid zijn daarbij de belangrijkste thema’s. Buurtplus richt zich op de algemene onderdelen van 
het woongebouw om de leefbaarheid te vergroten: de buitenruimten, de gevels, de entrees en de galerijen. Door Kathy Huitema

Wintertuin; 
Appartementen 
aan een glas over-
dekt binnenplein 
en daaronder een 
garage.

Watertoren; een toren die boven het water ‘zweeft’ met 
comfortabele en royale appartementen met prachtige 
terrassen en serres. Kadewoningen; villa’s met een 
riante woonkamer aan het water 
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Kun je ons nog een keer uitleggen wat een 
‘buurtpreventieteam’ is?
“Dat is een groepje bewoners die samen met instan-
ties zoals de politie en de gemeente de buurt schoon 
en veilig houdt.“

Kunnen de politie en de gemeente dat dan niet zelf?
“Natuurlijk doen zij zoveel mogelijk, maar je kunt niet 
verwachten dat de politie elk uur van de dag door je 
straat rijdt om ervoor te zorgen dat niemand iets op 
straat gooit. Als je dan toch wilt dat het een beetje 
prettig wonen blijft in je buurt, moet je dus zelf initi-
atief nemen. Bewoners kunnen zèlf het beste aange-
ven wat wel en niet kan in hun wijk!”

En wat doen jullie dan precies?
“Wij signaleren dingen die het leven in de buurt er 
niet leuker op maken: vervuiling, vandalisme, onvei-
lige situaties en overlast. Dat betekent niet dat we 
voor eigen rechter spelen. We geven het probleem 
door aan de instantie die het kan oplossen. We heb-
ben bijvoorbeeld een bijzonder nauwe band met de 
politie. Wat we wel doen is regelmatig een gesprekje 
aanknopen met voorbijgangers. Dat betekent soms 
ook dat we mensen in de buurt aanspreken op gedrag 
dat overlast geeft.
Dat alles geeft de buurtbewoners een prettig en vaak 
veilig gevoel. ”

Dat kan toch ook allemaal terwijl je de hond 
uitlaat of naar de winkel loopt?
“Natuurlijk, maar dan moet je toevallig net iets opval-
len en bovendien heb je dan een minder goede link 
met de instanties. Bovendien zorgen wij er altijd voor 
dat we met z’n tweeën op pad gaan; dat is wel zo 
prettig. Verder hebben we een team van acht leden. 

We volgen een rooster, waardoor  we regelmatig 
zichtbaar aanwezig zijn in de buurt. Daar gaat ook 
een preventieve werking vanuit. Bovendien, als je het 
zo met elkaar regelt, dan kost dit maar een uurtje per 
week.”

Jullie hebben het dus aardig voor elkaar in 
Dalsland. Waarom dan uitbreiding?
“Veel mensen vegen alleen hun eigen straatje 
schoon, maar wij willen het graag ruimer zien. Als 
de buurten om ons heen ook schoner en veiliger zijn, 
dan heeft dat natuurlijk ook een positieve werking op 
onze eigen buurt. Zo kan buurtpreventie zich steeds 
verder verspreiden in Nieuwland. Natuurlijk zijn er 
ook buurten 
waar crimine-
len de straat 
structureel 
onveilig maken. 
In dat geval 
gaan instanties 
als gemeente, 
Woonplus en 
politie eerst zelf 
aan de slag.”

Dus aan wie 
doen jullie een 
oproep?
“We vragen 
bewoners van 
het gebied 
rond de Dr. 
Kuyperlaan 
en de 

Scheapmansingel om zich bij ons aan te sluiten. 
Wij helpen graag om ook daar de buurtpreventie 
op te zetten. Wie interesse heeft kan ons altijd bel-
len. Maar ook ons team in Dalsland kan uitbreiding 
gebruiken.”

Meer informatie? 
Kijk op http://www.dalsland.12forum.nl of
Stuur een mail naar 
buurt buurtpreventieschiedam@hotmail.com of
Vraag ernaar bij Communicatiebureau Nieuwland 
(geopend op elke dinsdag en donderdag. 
Tel: 010 246 74 33)

Buurtpreventieteam wil uitbreiden
Het buurtpreventieteam Dalsland bestaat alweer bijna een jaar. Onlangs heeft het team aangegeven te willen uitbrei-
den naar andere buurten. Waarom? We vroegen het aan Chris van Putten, van het team in Dalsland. Door Richard Hegeman

Middagje Suikerfeest in Nieuwland 
Op 6 november was er rondom de Ramadan en het Suikerfeest. een gezellige 
middag in Wijkcentrum Dreesplein. 

De ongeveer honderd bezoekers werden vermaakt met door een Marokkaanse verhalenverteller en een buik-
danseres. Verder was er een spellenparcours met de naam ‘Tocht naar Mekka’ en kon iedereen erg creatief zijn: 
raamdecoraties, mozaïeken en corsa-
ges maken. De liefhebbers konden een 
bovendien nog een henna-versiering 
laten maken. Redactielid Jaap Baron 
was aanwezig en vertelt: “Ik was wel 
onder de indruk van de verhalenvertel-
ler; mooie fabels met een boodschap 
voor de mensen! Ook de andere acti-
viteiten waren erg gezellig.  De Turkse 
vrouwengroep Dostlar Elele, Stichting 
Narcis, Stichting Welzijn en Thuis Op 
Straat hebben er zeker een geslaagde 
middag van gemaakt.”

Foto’s: Sudad Ahmid
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Harry’s kiek: Pimpelmees

Harry Nagel, complexbeheerder van Woonplus Schiedam, zie je veel 
in de wijk en altijd met een camera. Deze keer fotografeerde hij een 
pimpelmees. Harry: “Hij lijkt veel op de koolmees, maar die heeft een 
‘zwarte pet’ op en de pimpelmees een blauwe. Dit is het goede seizoen 
om deze foto te laten zien: In de winter kunnen vogels wat extra vet heel 
goed gebruiken! Het heeft twee voordelen als je een netje met vogelvoer 
ophangt: je helpt de vogels en je kunt van dichtbij van ze genieten.”

Halloween op de Speeltuin 
in ’t Park
 
Door Wilma van der Ven

Woensdagavond 19 Oktober was het 
dan zover: lekker griezelen op het 
Speeleiland!
Honderdvijftien kinderen hadden zich 
ingeschreven voor dit spektakel en ze 
stonden ‘s avonds om half zeven bij 
het Dr. Wibautplein. Hier werden ze 
de TOS-medewerkers geschminkt. Bijna alle kinderen hadden zich verkleed als 
heks, kabouter of mummie. Ze hadden in het begin natuurlijk allemaal een grote 
mond, maar hoe donkerder het werd, hoe stiller ze werden. Heel veel kinderen 
waren vergezeld door hun ouders, waarvan er ook een aantal verkleed waren. Om 
half acht ging de hele stoet richting het Speeleiland en hoe dichterbij ze kwamen, 
hoe enger het werd. Het geluid van gillende heksen en spoken was al van ver te 
horen. De speeltuin was omgetoverd tot een echt spookeiland. Er was een hek-
senbegraafplaats en een griezelgrot waar een doodskist stond met een heks er 
in. Ook was er een lange kruipkelder vol met enge beesten. Alleen de moedigste 
kinderen durfden door de glijbaan. Iedereen heeft van deze gezellig griezelige 
avond genoten; een reden om volgend jaar weer lekker samen te griezelen! 

‘Eindeloos!’ in Schiedam

Uniek PC-project voor 
allochtone ouderen

Stichting ouderenwerk biedt allochtone ouderen het programma ‘Eindeloos!’ 
aan. Er wordt gewerkt met een computerprogramma dat speciaal is gemaakt 
voor ouderen die weinig met een computer hebben gewerkt. In het program-
ma zitten veel thema’s: De stad, Tijd, Gezondheidszorg, Media, Opvoeding, 
Onderwijs, Wonen en samenleven, Ouderenvoorzieningen en Zorg voor 
elkaar. Het computerprogramma geeft informatie waar filmpjes, foto’s en vra-
genlijsten bij staan. De gesproken taal is Nederlands, maar er is ondertite-
ling in het Turks, Standaard Modern Arabisch en Portugees. Ook zijn vrijwil-
ligers om te helpen. Naast het leren met de computer zijn er ook conversatie-
lessen en excursies. De cursus is in het Dienstencentrum De 4 Molens. 

meer informatie of aanmelden?
Bel dan met: Stichting ouderenwerk. Telefoonnummer: (010) 248 68 88.

Ümit Ardic, de voorzitter van SMS

Eén van de doelen van Nieuwland Aan Zet, was het bij elkaar brengen van de zelforganisaties en er voor zorgen dat ze samen konden werken. Dat is goed gelukt. Na 
de afronding van Nieuwland Aan Zet, zijn zij onder de naam Alle Tonen Aan Zet (ATAZ) doorgegaan. Om de samenwerking een vaste vorm te geven, hebben ze geza-
menlijk de Stichting Multicultureel Schiedam opgericht. Het doel is geslaagd; de zelforganisaties zijn bij elkaar en gaan door.

 
Oprichters
SMS is door vier zelforganisaties opgericht: Stichting Sprint (Turks), Stichting EPAH (Antilliaans), 
Stichting Narcis (Marokkaans) en de werkgroep Akaram Tamil Payilakam (Tamils). “Naast deze organi-
saties, is ook Nel Bootsman één van de oprichters. We wilden dat de stichting niet alleen uit allochtone 
groepen zou bestaan, maar dat ook iemand de Nederlandse gemeenschap zou gaan vertegenwoordi-
gen”, vertelt Ümit. 
 
Het doel en de financiering
“SMS heeft als doel om alle grote multiculturele evenementen in Schiedam te organiseren. Verder 
behartigt SMS de belangen van de multiculturele organisaties in Schiedam, tegenover de gemeente, 
fondsen en instanties. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende geld is en ook in de toekomst blijft. Tot 
2006 is de financiering geregeld door de gemeente”, legt Ümit uit. “We willen het budget zeker nog uit-
breiden, door ook als zelforganisaties wat bij te dragen.” 

Presentatie
In de laatste week van november presenteerde Stichting Multicultureel Schiedam zich aan de gemeen-
te en aan het netwerk. Op dat moment werd ook het organisatieplan voor het komende jaar bekend 
gemaakt.

ATAZ is nu ‘SMS’

Het doel is geslaagd
 De afkorting SMS klinkt mobiele bellers bekend in de oren. Maar dankzij een aantal zelforganisaties, heeft deze afkorting in Schiedam een 
heel andere betekenis gekregen: ‘Stichting Multicultureel Schiedam’. Wat doet deze stichting?  Hoe is deze ontstaan? Wat is het doel? Deze 
en vele andere vragen stelden we aan Ümit Ardic, de voorzitter van SMS. Door Ümmü Mermer en Jaap Baron 
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Nel en Sigrell
Fotografieproject Oud en Jong
Door Brenda Flapper

Op woensdagmiddag 2 november was er een speciaal project in de jongerenruimte van wijkcentrum 
Dreesplein, georganiseerd door Nathalie van Stichting Ouderenwerk en mijzelf (Brenda) van Kunstpuntcom. 
Zes kinderen en zes wat oudere mensen deden samen mee aan het Fotografieproject ‘Jong en Oud’. Ze wer-
den begeleid door fotografe Karin Oppelland en geassisteerd door Hanneke en Rene (van Kunstpuntcom). 
In duo’s kind en oudere hebben ze geleerd hoe de digitale 
camera werkt en hoe je mooie foto’s kunt maken. Daarna 
hebben ze collages gemaakt van zelfgemaakte portretfoto’s, 
foto’s van bijzondere plekken. Kinderen en ouderen hebben 
elkaar ook geïnterviewd. De bedoeling van het project was om 
elkaar te leren kennen, samen iets leuks te leren en iets moois 
te maken. Hieronder een voorbeeld van het interview van Nel 
en Sigrell.

Nel van de Laarschot 60 jaar oud. Ze woont gewoon in de flat 
aan het Bachplein. Het is er wel veilig in de buurt. Ze houdt 
van boeken lezen, zwemmen, wandelen. Haar hobby’s zijn 
lezen, huisschoonmaken en andere mensen helpen. Ze kijkt 
ook graag televisie. Haar werk is mensen helpen en op haar 
kleinkinderen passen. Ze heeft 3 kinderen en haar man heeft 
4 kinderen. Nel is in Nederland geboren, is getrouwd en woont 
in Schiedam. Ze is geboren in de Herenstraat.  Nel woont al 
haar hele leven in Schiedam. 
Sigrell is 11 jaar en hij is jarig op 25 juli. Hij zit op basisschool de Taaltuin. Hij woont aan het Dr Wibautplein 
in Schiedam. De wijk waarin hij woont is erg veilig. In zijn vrije tijd leert Sigrell. Ook speelt hij buiten, en is 
hij druk met skeeleren, huiswerk maken en zwemmen. Met sinterklaas gaan ze surprises maken op school. 
Met kerst wordt de school heel gezellig gemaakt met de hele klas. Sigrell wil graag rapper worden, dat zou hij 
erg graag willen. 

De collages vormen samen een unieke reizende tentoonstelling die de komende tijd in wijkcentra van 
Stichting Welzijn Schiedam en Zorgcentra van Stichting Ouderenwerk te zien zal zijn.
De opening van de tentoonstelling was op vrijdagmiddag 11 november in wijkcentrum Dreesplein. Marja 
Albers, adjunct-directeur bij Stichting Welzijn Schiedam heeft een groepsfoto gemaakt als openingshande-
ling en als aandenken voor alle deelnemers. Ouderen en kinderen vonden het een leuk project, dus we hopen 

in de toekomst nog meer van dit soort projecten te organiseren.

Akaram Tamil Payilakam
Contactpersoon: Ananthy 
Balaasoriyan
E-mail balasooriyan@yahoo.
com

ATAZ (Alle Tonen Aan Zet)
Contactpersonen: Umit Ardic, 
Telefoon (010) 248 88 66
of Yusuf Mao,
(06) 1606 4435

Banadiri
Mariastraat 62
E-mail banadiri@hotmail.com

Buurtpost Gretelaan
Burg. Honnerlage  
Gretelaan 263
Complexbeheerder:
Dennis Ingerkamp
Telefoon (010) 426 63 23

Buurtpost Donker Curtius
Donker Curtiusstraat 94
Telefoon (010) 470 49 76

Buurtpost Troelstra
Troelstralaan 83
Complexbeheerder:  
Harry Nagel
Telefoon (010) 471 62 44 /  
(010) 44 92 203
Buurtpostmedewerkster:  
Ditta Pors
Telefoon (010) 449 22 00

Buurtpost Klaas Kater
Klaas Katerstraat 126
Complexbeheerder:  
Erik Govaarts
Telefoon (010) 246 93 57
Buurtpostmedewerkster:  
Els Seegers
Telefoon (010) 246 93 56

Communicatiebureau Nieuwland
(tevens redactie  
Nieuwland Nieuws)
Nieuwe Damlaan 760
Richard Hegeman
Telefoon (010) 246 74 33
E-mail  
bureau.nieuwland@tiscali.nl

Dienstencentrum de 4 Molens
Burg. Honnerlage  
Gretelaan 57
Telefoon (010) 470 55 00

Gemeente Schiedam
Stadserf 1
Wijkmanager:  
Rob Christiaanse
Telefoon (010) 246 58 66
Wijkcoördinator:  
Radha Buldeo Rai
Telefoon (010) 246 56 04

Project Jongeren Aan Zet
Mentoraatproject voor 
Marokkaanse jongeren, Turkse 
en Somalische jongens 
Contactpersoon: Teamleider 
Jongerenwerk Conchita Vos
Albardastraat 69
3119 PB Schiedam
(010) 427 09 41

Magnalia Dei Kerk
Albardastraat 67
Contactpersoon: ds. J. Bos
Telefoon (010) 427 0989
E-mail kerk@vroombos.
demon.nl

Muradiye moskee
Raam 5-7
Telefoon (010) 473 3553

ONS/Irado
Contactpersoon: 
Jack Haverland
Van Heekstraat 15
Telefoon (010) 631 50 00

Parochie St. Jan de Doper/
Visitatie
Mgr. Nolenslaan 99
Telefoon (010) 473 5066

Politie
Bijdorpplein 1
Wijkteamchef: Ad Willemen
Telefoon (010) 274 44 39

Sociaal Kultureel Islamitische 
Vereniging
Schaepmansingel 1
Telefoon (010) 470 36 38

Stichting E Porta a Habri 
(EPAH)
P.J. Troelstralaan 107
Voorzitter: Romulo Bonevacia
E-mail rombon@hotmail.com 
of alison_martis@hotmail.com

Stichting Narcis
Albardastraat 71
Contactpersoon:  
Hamid Ahimi
Telefoon (010) 426 21 23
st-narcis@zonnet.nl

Stichting Ouderenwerk
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 57
Telefoon (010) 248 68 88

Stichting Vluchtelingenwerk 
Schiedam
Van Swindensingel 40
Telefoon (010) 470 03 30

Stichting Welzijn Schiedam 
(SWS) 
Tuinlaan 60
Telefoon (010) 4090909

Thuis Op Straat
Burg. Honnerlage 
Gretelaan 289
3119 BH Schiedam
Telefoon (010) 273 48 51

Turkse Vereniging Schiedam
Nieuwe Damlaan 766
Contactpersoon: Fatima Ergin
Telefoon (010) 426 41 68 / 
(06) 2027 2607

Wonen en Leven Nieuwland
Opbouwwerk Nieuwland
Nieuwe Damlaan 646
Telefoonnummers 
Ellen Bergwerff: 
(06) 4323 5976
Hans Poldervaart: 
(06) 4323 5167
Veronique Vaarten: 
(06) 4323 5977

Woningstichting Woonplus
Valeriusstraat 3
Telefoon (010) 204 51 01
Reparatiezaken (010) 204 52 01

Wijkservicepunt
De Wildestraat 38
Telefoon (010) 427 00 49

Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
Telefoon (010) 473 86 71

Adressen in Nieuwland K I N D E R P A G I N A
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Colofon

Nieuwland Nieuws is een  
uitgave van, voor en door  
bewoners en medewerkers van 
gemeente Schiedam, Woonplus, 
politie, SWS en alle andere 
organisaties in Nieuwland.

Eindredactie
Communicatiebureau 
Nieuwland
bureau.nieuwland@tiscali.nl

Redactieraad
Jayne Slot  
(gemeente Schiedam)

Janneke Vermeulen  
(Woonplus Schiedam)

Redactieteam
Jaap Baron
Ton Dijkshoorn
Brenda Flapper
Sarah Hamel

Richard Hegeman
Kathy Huitema
Faez Marika  
Alison Martis
Ümmü Mermer 
Tonny Spuij

Aan dit nummer werkte mee
Wilma van der Ven

Fotografen
Harry Nagel 
Sudad Ahmid  
Jan van der Ploeg

Vormgeving 
Ed Smet

Druk
TDS

December 2005
2
Kerstmarkt Dreesplein (onder voorbehoud)

4 
Intercultureel Sinterklaasfeest Dreesplein, voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar, toegang gratis 
organisatie: Turkse vrouwengroep Dostlar Elele/St. Narcis/
St.Sprint/Wijkcentrum

7
Creatieve middag, 4 Molens, 13.30 – 16.00 

10
Lichtjesfeest Schuttersveld, 15.00 – 17.00, toegang gratis

11
Rommelmarkt Dreesplein, 10.00 – 15.00,  toegang 0,50 euro

14
Kerstbrunch, speeltuin In ’t Park, 14.00 – 16.00, kinderen  6 t/m 12 
jaar, toegang � 1,-      Bloemschikken, 4 Molens, 13.30 – 16.00, 
kosten: materiaal
Creatieve middag, 4 Molens, 13.30 – 16.00 4 Molens  
kosten: materiaal
 
21
Wijk Kerstontbijt, Dreesplein, 10.00 – 12.00, toegang gratis

28
Bloemschikken, 4 Molens, 13.30 – 16.00, kosten: materiaal
Creatieve middag, 4 Molens 13.30 – 16.00, kosten: materiaal

31
Oudejaarsavond, 4 Molens

Januari 2006
11
Bloemschikken, 4 Molens, 13.30 – 16.00

12
Cursus Documentaire films, 4 Molens, 9.30 – 11.30, 
kosten: 10 lessen 38 euro.

15 
Paranormale  beurs, Dreesplein, 10.00 – 17.00, toegang 1 euro 

18
Bingo, 4 Molens, 13.30 – 16.00, kosten: zes ronden 3,20 euro

22
Rommelmarkt, Dreesplein, 10.00 – 15.00, toegang 0,50 euro

25
Bloemschikken, 4 Molens, 13.30 – 16.00

St. Ouderenwerk
Dienstencentrum de 4 Molens

Bibliotheek
Elke maandag  14.00 – 16.00, woensdag 9.00 – 11.00 en 
vrijdag 9.00 – 11.00 

Yoga
Elke Dinsdag 10.30 – 11.30 en 11.45 – 12.45, toegang: 8,15 euro per 
maand, met Rotterdam pas:  5,30 euro

Dansles
Elke donderdag 14.00 – 16.00, toegang: �4 euro per maand

Koffie-inloop
Elke zondag 11.00 – 13.00, toegang gratis

En dan nog dit: 
De SHV (Stichting Huishoudelijke Voorlichting) Schiedam houdt 
per 31 december 2005 op te bestaan.  De cursussen die nog lopen 
worden gewoon afgemaakt. 

Agenda

Kerstbrunch Speeltuin ‘t Park

Wanneer?  Woensdag 14 December 
Hoe laat?  van 14.00 tot 16.00 uur
Voor wie?  Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
Meedoen?  Schrijf je van tevoren in bij 
  Wilma op de speeltuin
Kosten?  1 euro
Meer info?  Bel Wilma van der Ven: 
  010 4719704 (van dinsdag t/m 
  vrijdag en zondag)

Wat is er allemaal te doen in Nieuwland de komende maanden? Nieuwland Nieuws geeft met 

deze agenda een zo compleet mogelijk overzicht. Voor jong en oud! 

Houd ook de andere aankondigingen – op straat en in de wijkcentra – goed in de gaten.

Buurtcontactmiddagen
Door Jaap Baron

Schuttersveld Eind september was de gebruikelijke buurtcon-
tact middag in samenwerking met Woonplus en Thuis Op Straat.
Tientallen kinderen konden op het springkussen en een spelletjes-
circuit volgen. Jammer dat de motoragent ziek was: er konden geen 
foto’s op de motor worden gemaakt. Extra aandacht was er voor het 
schilderwerk onder leiding van Brenda Flapper van Kunstpuntcom 
met als resultaat een bord voor ons clubhuis ‘De Vijf Sterren’. Deze 
wordt tijdens het lichtjesfeest op 10 december onthuld. Verder kon 
iedereen genieten van de kookkunsten van een aantal bewoners: zij 
maakten een  buurt-buffet met hapjes van allerlei nationaliteiten. 

Nolenslaan Begin oktober zorgden de Politie, gemeente Schiedam, Woonplus, en Irado er samen met 
de bewoners voor dat de buurt weer eens flink werd 
schoongemaakt. Na het harde werken was het tijd 
voor de buurtcontactmiddag. Deze keer was de poli-
tiemotor weer aanwezig. De kinderen stonden dus in 
de rij om daar op te klimmen en foto te laten maken! 
Natuurlijk was ook Thuis Op Straat aanwezig voor het 

vermaak. Verder 
kwam er nog een 
grappige  vuilnis-
man langs om een 
verhaal te vertel-
len. Later bleek dat 
hij wel erg op de 
clown leek die aan 
het eind van de 
middag  op bezoek 
kwam...

Burgemeester van 
Haarenlaan op de schop

De Burgemeester van Haarenlaan is aan groot 
onderhoud toe. Begin 2006 wordt het gedeelte 
tussen Plein 1940-1945 en het Nieuwlandplein 
aangepakt. Met het nieuwe fietspad en de nieuwe 
trambaan kan de Van Haarenlaan er dan in 2006 
weer een tijdje tegen.
Het plan is om tegelijk met het onderhoud, de 
weg te versmallen van vier naar twee rijstroken. 
Op de ruimte die vrijkomt wordt een fietspad 
aangelegd. De kruispunten met de Parkweg en 
de Piersonstraat worden juist verbreed. Er komt 
daar een opstelruimte tussen de twee rijbanen 
en het oversteken wordt makkelijker. De ver-
keerslichten zijn dan niet meer nodig. Dat geldt 
ook voor de verkeerslichten op de oversteek-
plaatsen bij de Storkstraat en de Donkerstraat. 
Daar wordt de snelheid van het verkeer extra 
geremd met drempels.

De redactie wenst alle Nieuwlanders 
en betrokkenen bij Nieuwland alvast 
prettige feestdagen en een goede  
samenwerking in 2006!    


